
Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

WSPOMNIENIA OBOZOWE

Cześć tym, co ponad Kaliszem 
wznieśli szlachetny piękny harcerski 
zew i rozbudzili harcerskie pieśni



Prezentacja przygotowana przez dh hm Urszulę Góral w oparciu o 
wspomnienia grupy seniorek skupionych w kręgu instruktorskim 

przy Komendzie Hufca Kalisz.

• Chorągiew Wielkopolska ZHP liczy sobie 100 lat.
• Na ciągłość dziejów ZHP składa się dorobek kilku pokoleń. 
• Mimo burzliwych zmian w życiu naszego społeczeństwa 

zachowały się nasze struktury organizacyjne, a nasze przyrzeczenie i 
prawo harcerskie, mimo pewnych zmian, stanowią swoisty kodeks 
moralny. Słowa hymnu harcerskiego 

• "Wszystko co nasze Polsce oddamy "
są busolą działania wszystkich członków ZHP.

• Wśród ważnych form działania członków ZHP, a przede wszystkim 
instruktorów były obozy, biwaki, wycieczki, biegi harcerskie, 
zdobywanie stopni sprawności.

• Największą popularnością cieszyły się obozy harcerskie, na 
których budowało się społeczność harcerską, stosowało się ciekawe 
metody wychowawcze. Uczono harcerzy racjonalnego wypoczynku, 
rozwijano tężyznę fizyczną, uczono zaradności i gospodarności, 
kształtowano odpowiednie postawy moralne, prowadzono działalność 
kulturalną. 



Jeszcze przed ostatecznym zakończenie II wojny światowej w Kaliszu, bo 
w lutym 1945 r. odrodził się ZHP. Głównymi organizatorami byli 
Mieczysława Kulczyńska i Karol Sługocki. Oboje już odeszli na wieczną 

wartę. 
• Pierwsze obozy harcerskie zorganizowano :
• w 1946 r. obóz w Sztymbarku/Szwajcaria Kaszubska/.
• w 1947r. obóz harcerek w Prusinowie /na 

lubelszczyźnie/.
• w 1948r. obóz harcerek w Gliśnie, a harcerzy w 

Łubniewicach/powiat  Sulęcin
• w 1950 zgrupowanie harcerzy i harcerek w Gubinie.
• W latach 1949-56 zamiast ZHP była Organizacja 

Harcerska



Obozy po odrodzeniu ZHP

• w 1957 r. zorganizowano obóz w Dzierzbinie. 
• Obóz męski prowadził Karol Sługocki
• Obóz żeński prowadziła Zofia Goszczyńska.
• w 1959 r. odbył się obóz w Sławie Śląskiej.
• Obóz żeński prowadziła dh Mieczysława 

Kulczyńska
• Obóz męski dh Tadeusz Pędras
• w 1960 r. zorganizowano obóz w Bobolinie/nad 

morzem/.
• Obóz męski prowadził dh Marian Walczk
• Obóz żeński prowadziła dh Mieczysława 

Kulczyńska



• w 1961 r. zorganizowano obóz w Wilczynie
• obóz męski prowadził Marian Walczak, a oboźnym był późniejszy poseł 

na sejm Czesław Kurzajewski
• obóz żeński prowadziła dh Mieczysława Kulczyńska, a oboźnym była 

Urszula Bielawska obecnie Góral, a na służbie kwatermistrzowskiej 
był między innymi dh Zdzisław Dziatkiewicz

• kolonię zuchową prowadził dh Jerzy Koszak
• w 1962 r. odbył się obóz w Sokołówce k/Polanicy
• Obóz  starszoharcerski prowadziła dh Mieczysława Kulczyńska 
• Obóz młodszoharcerski prowadził dh Wojciech Czarczyński, a jego 

zastępcą była dh Urszula Bielawska Góral
• Kolonię zuchową prowadził w Polanicy dh Jerzy Koszak
• Nieobozową Akcję letnią w Kaliszu zorganizował dh Stefan 

Łusakowski dla ok 3,500 dzieci pozostających w mieście.
• W 1963 r. odbył się obóz  w Wysokim Moście .
• Komendantami obozu byli dh Mieczysława Kulczyńska i dh Wojciech 

Czarczyński. 



• W 1964 r. zorganizowano obóz w Holendrach Szyszyńskich 
który prowadzili jak wyżej dh Kulczyńska i dh Czarczyński.

• W 1965 r. w ramach akcji "Trzcianka"komendantem obozu 
kaliskiego był dh Tadeusz Berczyński.

• W 1966 r. obóz Hufca odbył się Tokarach, który prowadzili dh 
Mieczysława Kulczyńska i dh Wojciech Czarczyński.

• W 1967 po raz pierwszy odbył się obóz w Jarosławcu.
• początkowo obozy w Jarosławcu odbywały się w ramach 

zgrupowania Komendy Chorągwi Wielkopolskiej aż do 
utworzenia województwa kaliskiego i Chorągwi Kaliskiej.

• w 1968 r.odbył się obóz w Poroninie, który prowadzili dh 
Jadwiga Kźmierczak obecnie Baszczyk i Wojciech Czarczyński

• Cały oddzielny rozdział to obozy w Jarosławcu, przez które 
przewinęły się tysiące harcerzy kaliskiego hufca



Obozy wędrowne prowadziła dh Rysia Wleklińska

• Tyle statystycznych danych z pewnymi lukami dotyczące 
organizacji obozów harcerskich w latach 1945 do 1975. To są 
lata, które obejmujemy wspomnieniami jako seniorzy, chociaż 
wielu z nas uczestniczyło również w obozach w Jarosławcu.



Wspomnienia z obozów w których uczestniczyłyśmy
Obóz w Trzcielu

• Jakie były te obozy?
• Moja /Urszuli Bielawskiej 

Góra/l przygoda z 
harcerstwem rozpoczęła się w 
1957, a na pierwszy obóz 
pojechałam będąc studentką 
w Poznaniu w 1959 r do 
Trzciela na Ziemi Lubuskiej 
/okolice Łagowa/ w ramach 
zgrupowania Chorągwi 
Wielkopolskiej.

• Warunki obozowania były 
bardzo ciężkie. Sami 
musieliśmy sobie poradzić z 
rozbiciem namiotów-starych 
NS-ów. Sami budowaliśmy 
prycze z drzewa z lasu,



Obóz w Trzcielu

• trzeba było pojechać na 
wieś do stodoły i napchać 
sienniki słomą. Bardzo 
prowizoryczna była 
kuchnia i latryna, nie było 
prądu. Sami gotowaliśmy 
posiłki.

• Jak padało , a drzewo 
było mokre to ziemniaki 
zamiast na obiad 
ugotowały się na kolację.



Obóz w Wilczynie-1961 r.

• Po raz pierwszy z 
hufcem Kalisz 
pojechałam w 1961 do 
Wilczyna

• Byłam oboźną w obozie 
żeńskim, a 
komendantką była dh. 
Winia czyli Mieczysława 
Kulczyńska



Wilczyn

• Kadra obozu była 
bardzo młoda. Tu 
spotkałam dh 
Siekierzankę /później 
Piotrowską/, dh. Sławkę 
Cholajdę-Skurtys, dh. 
Ninę Przybylską

• Pielęgniarką na obozie 
była Barbara Walczak, a 
jej mąż Marian 
prowadził niedaleko 
obóz harcerzy



Wilczyn

• Warunki obozowania 
były podobne do tych w 
Trzcielu

• Sami budowaliśmy 
prycze ,napychaliśmy 
słomą sienniki

• Kuchnia była bardzo 
prowizoryczna/pod 
plandeką/

• Obóz był położony 
wśród pięknych jezior

• Mycie menażek, garów 
a także kąpiel odbywała 
się w jeziorze



Wilczyn

• Pomagaliśmy przy 
żniwach okolicznym 
chłopom

• W samym Wilczynie 
kolonię zuchową 
prowadził dh Jerzy 
Koszak. Pracowała 
tam również 
Grażyna 
Andruchowicz



1962 r. obóz w Sokołówce k.Polanicy
• Obóz starszoharcerski 

prowadziła dh Winia
• Obóz młodszoharcerski 

prowadził dh Wojciech 
Czarczyński. Ja Urszula 
Bielawska Góral byłam jego 
zastępcą.

• Najbardziej utkwiły mi w 
pamięci ciekawe obrzędy i 
zwyczaje obozowe: ogniska, 
służba wartownicza, służba w 
kuchni, zajęcia kulturalne, 
zwiedzanie okolicy Zespół 
Alabama

• W Polanicy dh Jerzy Koszak 
prowadził kolonię zuchową na 
której pracowała dh Grażyna 
Andruchowicz/obecnie 
Nastawska/.



1963-Obóz w Wysokim Moście

• Był to obóz w powiecie 
mogileńskim, w woj. 
bydgoskim, nad 
pięknymi jeziorami.

• Komendantami obozów 
kaliskich byli: dh. Winia 
i Wojciech Czarczyński

• Do obozu dołączyła 
HKŻ, którą prowadził 
wówczas dh Fursewicz.

• Wśród kadry 
wspominam dh. Bazka 
Stasiaka, Bertranda, 
Jadzię Bartosik



Wysoki Most

• Na tym zdjęciu 
Dodatkowo widoczny 
Bolek Bertrand



VII Szczep Harcerski organizował obozy w 
Świerczynie/okolice Brzezin/

• Organizatorem obozów był 
dh Łusakowski zwany przez 
Harcerzy ”Dziadkiem”, 
świetny instruktor wspaniały 
wychowawca , skupiał 
wokół siebie również 
młodzież trudną

• W kadrze obozów była dh 
Jadwiga Każmierczak, która 
wspomina te obozy jako 
prawdziwe szkoły 
przetrwania.

• Oprócz pryczy , sienników 
wspomina stół do posiłków, 
który wykopali w ziemi



Nieobozowa Akcja Lato

• W 1962 roku dh Łusakowski 
zorganizował NALdla 
3,500dzieci z Kalisza

• Nieocenione zasługi w Akcji 
NAL mieli: dh Mirosław 
Jurek, dh Elżbieta Szmaja, 
dh Teresa Franciszczak, 
Henryka Jurek, Grażyna 
Andruchowicz Nastawska



Podsumowując

• Do harcerstwa garnęli się wszyscy
• Należało się do niego bez względu na wyznanie, 

sytuację materialną rodziców
• Obozy to była przygoda, wyzwanie, aby sprawdzić 

własne możliwości wytrwania w trudnych warunkach
• Na obozach ciekawie układały się kontakty między 

kadrą instruktorską, a uczestnikami obozu, były 
bardziej przyjazne niż w szkole.

• Na obozach nawiązywały się nowe przyjaźnie, które 
przetrwały do dzisiaj.

• Obozy były szkołą charakteru, przygotowywały do 
wejścia w dorosłe życie
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